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Irina Loredana STĂNCULESCU – noul Consul 
General al României la Cernăuți

Irina Loredana 
Stănculescu, avo-

cat în București din 
2000, angajată timp 
de șase ani la „Pe-
trom” și apoi din nou 
avocat la mai multe 
case de avocatură, o 
va înlocui în funcție 
pe doamna Eleono-
ra Moldovan, care 
şi-a încheiat man-
datul de Consul Ge-
neral al României la 
Cernăuţi.

Viitorul conducător al misiunii 
diplomatice române în orașul de 
pe malul Prutului, doamna Irina 
Loredana Stănculescu, și-a înce-
put cariera în anul 2000 sub în-
drumarea avocatului Dumitru Ga-
zetovici, fost președinte al Secției 
Civile la Înalta Curte de Casație 
și Justiție, iar în anul 2002 devine 
din avocat stagiar, avocat definitiv 
în profesie. Și-a continuat apoi ac-
tivitatea la Societatea Națională a 
Petrolului „Petrom”, acumulând 
timp de șase ani experiență pro-
fesională despre care afirmă 
că „s-a completat cu atribuțiile 
 ma nageriale specifice anumitor 
funcții, precum cea de Director al 
Departamentului Juridic sau cea 
de Consilier pe probleme juridice 
al Directorului General”. 

Calitatea-i de manager din 

cadrul Departamentului Juridic al 
S.C. Petrom S.A., dar și experi-
ența de 7 ani ca avocat partener 
din cadrul Societății de Avocatură  
au ajutat-o foarte mult în înființa-
rea și dezvoltarea Societății de 
Avocatură „Stănculescu, David și 
Asociații”. Totodată, a reprezentat 
Societatea Națională a Petrolului 
Petrom S.A. ca membru în cadrul 
Comitetului Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei și 
a făcut parte din colectivul Consi-
liului Legislativ din cadrul Agenției 
Naționale de Reglementări în Do-
meniul Gazelor Naturale, precum 
și în Domeniul Energiei. Îi dorim 
doamnei Irina Loredana Stăncu-
lescu mult succes în consolida-
rea punților culturale, economice 
și de altă natură între popoarele 
ucrainean și român.  

Oleksandr FIȘCIUK: „Nu am fost concediat. 
Presa a indus publicul în eroare”

Șeful Administrației Regiona-
le de Stat Cernăuți, Oleksandr 
Fișciuk, a declarat în timpul unui 
briefing de presă că în timpul in-
specţiei pe care au făcut-o mem-
brii Comisiei guvernamentale la 
Cernăuți, împotriva lui au fost de-
marate 35 de proceduri discipli-
nare. Cabinetul de Miniștri nu 
a adoptat vreo decizie în acest 
sens, iar unele mass-media din 

regiune s-au grăbit imediat să in-
formeze publicul că șeful execu-
tivului regional a fost înlăturat din 
funcție. „Adjunctul secretarului 
de stat al Cabinetului de Miniștri 
al Ucrainei,  Serghii Dehtearen-
ko, l-a indus în eroare pe Premi-
erul Volodymyr Groisman, deoa-
rece în regiune au fost depistate  
doar câteva greșeli, nu încăl-
cări”, consideră Fișciuk. Comisa 

a inspectat eligibilitatea utilizării 
terenurilor agricole, precum și 
respectarea legislației în vigoa-
re. „I-am comunicat Premierului  
Groisman  dezacordul meu în 
privința deciziei președintelui co-
misiei Dehtearenko”,  a adăugat 
guvernatorul regiunii Cernăuți, 
precizând că va ataca în instanță 
jurnaliștii care au lansat zvonuri 
despre demisia sa.

Rada Supremă de la Kiev, 
cea mai coruptă 

instituție din Ucraina 
Rezultatele unui sondaj de 

opinie, realizat  de Institutul Inter-
național de Sociologie din Kiev, 
cu sprijinul Agenției Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internaționa-
lă (USAID), arată că Parlamentul 
ucrainean este considerat de soci-
etate drept cea mai coruptă autori-
tate a statului, scrie korrespondent.
net.

Potrivit sondajului respectiv, 
convingerea ucrainenilor că autori-
tățile sunt corupte a crescut semni-

ficativ în ultimii trei ani, 73,2 la sută 
dintre respondenți asociind corupția 
cu Parlamentul ţării. 

Ucrainenii mai consideră că 
printre cele mai corupte domenii 
din ţară se numără sistemul judiciar 
(62,2%), sistemul medical (55,0%), 
breasla procurorilor (54,3%) şi insti-
tuţiile de control vamal (51,6%).

Sondajul a fost realizat în peri-
oada 3 iulie – 11 august 2018 pe un 
eşantion de 10.169 persoane din 
476 de localități.
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Rusia lansează un exercițiu tactic în 
Marea Neagră și Crimeea, cu peste 50 de 
avioane, care fac parte din aviația strate-
gică, și o duzină de nave, a anunțat Minis-
terul Apărării de la Moscova. „O mie de 
soldaţi vor participa la exerciţiul comun. 
Peste 50 de aeronave din aviaţia strategi-
că, tactică şi de asalt, inclusiv o aeronavă 
de comandă şi control A-50, un bombar-
dier supersonic Tu-22M3 şi aproximativ 
10 nave ale flotei  Mării Negre vor fi im-
plicate”, se arată în comunicatul minis-
terului rus al Apărării. Conform planului 

armatei ruse, o escadrilă de avioane de 
vânătoare Su-30SM și bombardiere tacti-
ce Su-34 vor decola din regiunea Rostov 
pentru a zbura în Crimeea. Timp de șapte 
zile, avioanele vor lovi ținte în coordonare 
cu o divizie de apărare aeriană și cu na-
vele marine, scrie agenția Tass.  „Piloţii 
vor lovi panourile ţintă montate pe mare 
şi rachetele reale de croazieră lansate de 
sistemele de rachete de coastă ale Flotei 
Mării Negre. În plus, în timpul exerciţiu-
lui, personalul grupului aerian va efectua 
o operaţiune complicată de realimentare 

în zbor şi va lupta cu un grup de oponenţi 
convenţionali de aproximativ treizeci de 
aeronave, a adăugat serviciul de presă al 
armatei ruse.

La 24 septembrie, în timpul manevre-
lor din regiunea Astrahan, capabilitățile 
de apărare aeriană din regiunea militară 
sudică au respins un atac al unui inamic 
convențional. În plus, sistemele de apă-
rare antirachetă S-400 au întărit în mod 
semnificativ apărarea antiaeriană a Cri-
meei. În prezent, tot teritoriul Mării Negre 
este astfel controlat, a spus șeful diviziei, 

Alexander Taranov. Cea de-a treia divi-
zie a sistemelor de apărare antiaeriană 
S-400 Triumph a perfecționat apărarea 
aeriană a Crimeei, a mai spus Taranov. 
El a mai adăugat că de îndată ce Divizia 
a treia a preluat regiunea din Eupatoria, 
situată pe coasta de vest a Peninsulei 
Crimeea, spațiul aerian controlat din Cri-
meea a crescut considerabil. În prezent, 
monitorizăm întreaga Marea Neagră în-
tr-o direcţie maximă spre nord şi spre 
vest, a spus el.

Gripa australiană amenință Ucraina
Rezistent la antibiotice, extrem de 

contagios şi cu simptome alarmante.  
La începutul anului 2018 virusul a ajuns  
şi în Europa.  Tulpina virusului H3N2 
este una dintre cele aflate în circulaţie 
în prezent. Seamănă cu răceala de tip 
A, care este extrem de răspândită în 

rândul copiilor şi persoanelor în vârstă. 
În cazul răcelii, majoritatea persoane-
lor se vindecă fără să apeleze la antibi-
otice, tratându-se doar cu ibuprofen şi 
paracetamol şi consumând multe lichi-
de. Rareori, răceala poate fi mortală şi 
numai în cazurile în care este asociată 
cu o altă afecţiune imunitară a pacien-
tului. Doctorii britanici au descoperit 
că virusul australian este o combinaţie 
între virusul răcelii B şi tulpina H3N2.  
Virusul H3N2 a apărut iarna trecută, 
dar nu s-a manifestat violent. Cele mai 
grave cazuri au fost înregistrate în ca-
zul persoanelor trecute de 65 de ani.  
Vaccinarea este cea mai bună măsură 
de protecţie împotriva virusului. Vacci-
nul va apărea în vânzare în farmacii în 
luna octombrie.

Virusul H3N2 provenit din Austra-
lia se răspândeşte extrem de rapid din 
cauza temperaturilor crescute pentru 
această perioadă a anului. Doctorii re-
comandă ca persoanele care prezintă 
simptome gripale să evite să mai iasă 
în public, să consulte imediat un doc-
tor, să poarte măşti pe faţă dacă ies 
din casă şi să consume multe lichide. 
Atenţie: virusul poate fi fatal pentru fe-
meile însărcinate şi persoanele care 
suferă de astm!

Pagină realizată de Mihai URSU

Rusia, exercițiu militar uriaș în Marea Neagră și Crimeea. 
Peste 50 de avioane 
de luptă vor participa

Vremea de toamnă este prielnică pentru dezvoltarea vi-
ruşilor. În această perioadă se înmulţesc cazurle de gri-

pă şi viroze. Specialiştii spun că în acest an  Ucraina se va 
confrunta cu un nou virus gripal foarte periculos.  Virusul 
gripal H3N2 este cel mai urât coşmar de sezon cu care s-a 
confruntat Australia în ultimii zece ani! 
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USCĂTORIE DE CEREALE ÎN PROCESDE CREARE 
ȘI BIBLIOTECI ÎN STARE… DE „CONSERVARE”

Comunitatea Teritorială Unită Mămăliga, raionul Noua 
Suliță, se numără printre primele zece create în anul 2016 
în regiunea noastră. Potrivit unui proiect, în aceste zece co-
munități teritoriale se prevede crearea a zece cooperative.  

Noua cooperativă agricolă, care va funcționa pe teritoriul 
Comunității din Mămăliga, se va ocupa de uscarea și păs-
trarea cerealelor. 

– În cele șase sate ale noastre una din principalele în-
deletniciri agricole este cultivarea cerealelor, remarcă pri-
marul comunității, domnul Arcadie Șova. Și am pus la cale 
crearea unei astfel de cooperative. Ea va fi necomercială, 
adică îi va deservi numai pe locuitorii noștri. După șapte ani 
de activitate, așa cum prevăd normele proiectului, funcții-
le ei pot fi revăzute și extinse. În gospodăriile lor casnice 
sătenii n-au posibilitate să usuce recolta de cereale și s-o 
păstreze în condiții bune. Deci, cooperativa le va oferi ase-
menea posibilități, iar avantajul este următorul: un kilogram 
de cereale uscate și bine păstrate costă 4,2 euro, iar un 
kilogram de cereale cu umiditate sporită –2,8-3 euro. Dife-
rența, totuși, e mare. 

Cooperativa va fi creată în două etape. Prima, care va 
fi realizată în anul curent, este procurarea și punerea în 
funcțiune a uscătoriei de cereale. Acestea vor fi curățite și 
păstrate atâta timp cât dorește săteanul, adică până nu-și 
găsește cumpărătorul. 

A doua etapă va fi realizată la anul viitor. Ea prevede 
punerea în funcțiune a liniei de ambalare în cantități mici a 
producției.

Cooperativa poartă denumirea de „MIKO”. Concomitent 
cu ea va fi creat Centrul pentru dezvoltarea economică, 
în acest scop alocându-se mai mult de 500 mii grivne. Se 
consideră că toate acestea vor contribui la extinderea po-
sibilităților economice ale comunității și vor mări încasările 
în bugetul local. 

În Comunitatea Teritorial Unită Mămăliga se simte insu-
ficiența de mijloace bănești. Conducerea ei caută să facă 
economisiri chiar și pe contul instituțiilor de cultură. De la 1 
februarie în cele șase sate – Mămăliga, Dranița, Podvirna, 
Stălinești, Nesvoia și Bălcăuți – nu mai funcționează bibli-
otecile. Este o decizie ieșită din comun, deoarece în unele 
comunități teritoriale, dimpotrivă, au fost majorate salariile 
bibliotecarilor și lucrătorilor culturii. „Au venituri mai mari și 
își permit așa ceva” – spun cu un oarecare regret unii lucră-
tori de cultură din Comunitatea Mămăliga. 

– Este o situație neplăcută, dar temporară, ne vom stră-
dui ca de la 1 ianuarie 2019 bibliotecile să-și preia activita-
tea, a accentuat domnul primar Arcadie Șova. Bibliotecile 
nu au fost închise, ele au fost „conservate” pe o scurtă pe-
rioadă de timp. De ele răspund aceiași lucrători ai culturii. 
Punem la cale un proiect referitor la instituțiile de cultură 
din satele noastre și cred că situația în domeniul dat se va 
îmbunătăți. 

Viața în comunitate nu-i chiar atât 
de ușoară, mai ales atunci când 

sursele de venituri sunt limitate. 
Subvențiile de stat sunt oricând bi-
nevenite, dar Comunitatea Teritorială 
Unită trebuie să conteze și pe pute-
rile sale, uneori ele sunt insuficiente 
pentru povara atât a problemelor 
economice, cât și a celor social-cul-
turale. 

 „Păpușică păpușoi”… greu e traiul pe la noi 
În perioada când viața colhoznică îi încânta și pe 

„autorii” de cântece populare, cineva a scris pentru 
vestitul interpret din Moldova, Nicolae Sulac, un cântec 
cu următorul mesaj: „Păpușică păpușoi, bun e traiul pe 
la noi”. Probabil că autorul acestor cuvinte s-a inspirat 
de „ politica agrară” a liderului sovietic de atunci, Nikita 
Hrușciov, care considera că anume porumbul este „re-
gele” lanurilor colhoznice. Poate cineva își amintește 
cu nostalgie despre timpurile cele „de făurire a comu-
nismului”, dar cert rămâne faptul că porumbul este o 
cultură avantajoasă. Astăzi rar cine își  aduce aminte 
de acel cântec scris pentru celebrul Nicolae Sulac, or, 
tot ce este sub nivelul artistic  se uită repede, dar, din 
păcate, este neglijată şi valoarea economică a porum-
bului și aceasta este mai trist. 

Deși porumbul are pondere în exportul de cereale al 
Ucrainei, masivul de cultivare a lui se reduce văzând cu 
ochii. Pe lanurile noilor proprietari funciari și fermieri planta-
țiile de porumb ori lipsesc cu desăvârșire, ori sunt neînsem-
nate.  Dacă în unul dintre cele mai dezvoltate raioane agri-
cole ale regiunii noastre – Noua Suliță, pe timpurile nu prea 
îndepărtate plantațiile de porumb-boabe (fără să luăm în 
considerare lanurile cu porumb pentru siloz) ocupau peste 
6 mii hectare, acum agricultorii nouăsulițeni cultivă porumb 
pe circa 200 hectare. Ce se întâmplă?

În primul rând, porumbul este o cultură tehnică și ea 
cere o îngrijire suplimentară: afânări, administrarea îngră-
șămintelor minerale, ba chiar și recoltarea e mai complica-
tă. Toate acestea, la prețurile de astăzi, cauzează cheltuieli 
enorme. În afară de aceasta s-a redus și șeptelul de anima-
le, deci, decade necesitatea porumbului ca nutreț. „Atunci 
la ce bun să-l cultivi?”, se întreabă fermierii pragmatici și 

dau preferință altei culturi – soia. Ea este avantajoasă și 
din punct de vedere al prețului de realizare și din punct de 
vedere tehnologic – nu cere lucrări agrotehnice și agrochi-
mice suplimentare. Și fermierii procedează în felul următor: 
au semănat soia primăvara, cu administrarea concomitentă 
a îngrășămintelor și erbicidelor, și ași aduc aminte de ea 
tocmai toamna, la recoltat. Este un cult al soii, căci săte-
nii o seamănă chiar pe loturile lor de lângă casă.  Simplu, 
fără multă muncă și avantajos. Dar, problemele vor apare 
în curând. Soia este cultura care reduce gradul de fertilitate 

a solului, iar pentru restabilirea acestei daune e nevoie de 
decenii. 

Prin urmare, considerarea soii ca „regină” a lanurilor 
fermierilor este o aventură la fel de periculoasă ca și cea a 
lui Hrușciov cu porumbul.  Poate pune capăt unei astfel de 
aventuri doar o politică agrară chibzuită. 

În imagine: iată așa, pe timpuri, participau toți, cu 
mic cu mare, la recoltarea porumbului.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Banii ce vin ușor nu-ți aduc liniștea
Un bărbat în vârstă de 

45 de ani din raionul Sto-
rojineț va fi adus pe banca 
acuzaților pentru fapta-i 
nedemnă ce a comis-o. 
Ancheta prejudiciară a 
constatat că respectivul 
cetățean a pus mâna ne-
legitim pe apartamentul 
unui cernăuțean în vârstă 
de 53 de ani, pe care l-a 
vândut unei alte persoa-
ne. Știind mult prea bine 
că victima duce un mod 
asocial de viață și face 
abuz de băuturi alcoolice, 
infractorul a pus mâna pe 
buletinul de identitate al 
acestuia, a falsificat une-
le documente cu ajuto-
rul cărora a autentificat notarial o 
procură privind dreptul de a vinde 
apartamentul și lucrurile din el pen-

tru suma totală de peste 200 mii 
grivne. Prin acțiunile sale criminale 
infractorul i-a cauzat pagube mate-

riale însemnate atât victimei, cât și 
surorii bărbatului, care era copro-
prietara apartamentului vizat. 

ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL ZASTAVNA
În dimineața zilei de 25 

septembrie, la periferia satului 
Vaslovivți, raionul Zastavna, s-a 
produs un accident rutier în care 
a fost implicat un microbuz „Mer-
cedes Benz Vito”, condus de un 
locuitor al raionului în vârstă de 
42 de ani, și un autoturism „Maz-
da 626”. Impactul s-a produs din 

vina șoferului microbuzului, care 
a ieșit pe contrasens și a admis 
ciocnirea frontală cu autoturis-
mul. Șoferul „Mazdei” a fost spi-
talizat cu leziuni corporale. Poli-
ția a deschis o anchetă în baza 
articolului 286 punct 1 al Codului 
Penal al Ucrainei.  

Automobil căutat 
de INTERPOL, depistat 

în Bucovina
Automobilul a fost reținut la Frontiera de stat a Ucrainei, în Punctul 

de trecere și control „Kelmenți”. Mașina se afla în căutare internațio-
nală din august 2017. În timpul perfectării actelor vamale a funcționat 
baza de date a INTERPOL-ului. La volanul automobilului „Audi”, fa-
bricat în anul 2006, se afla un cetățean ucrainean în vârstă de 33 de 
ani. Despre reținerea mașinii au fost informați reprezentanții biroului 
autohton al INTERPOL-ului, iar mijlocul de transport a fost transmis 
colaboratorilor Poliției Naționale.

PENTRU MOARTEA A DOUĂ PERSOANE – 
CONDAMNARE CU SUSPENDARE

Judecătoria raională Vijnița, 
regiunea Cernăuți, i-a proclamat 
sentința șoferului unui autoca-
mion „IVECO”, care a comis un 
accident mortal în iulie 2017. În 
concluzia judiciară se arată că 
șoferul nu a acordat prioritate 
unui autoturism „VAZ-21082”, 
din care cauză cele două ma-
șini s-au tamponat. În rezultatul 
impactului doi pasageri aflați în 
salon au murit. Judecata i-a pro-
nunțat inițial o sentință sub for-
mă de privare de libertate pentru 
o perioadă de cinci ani. Ulterior 
el a fost eliberat de ispășirea pe-
depsei, dacă timp de trei ani nu 
va comite o altă crimă.

POLIȚIA DEZMINTE INFORMAȚIILE DESPRE 
RĂPIREA COPIILOR ÎN SATELE DIN ȚINUT

În ultimul timp, în rețelele de 
socializare și între părinți sunt 
răspândite informații despre, chi-
purile, tentative de răpire a copii-
lor în satele din ținut. Autorii aces-

tor informații relatează despre un 
bărbat și o femeie, care se depla-
sează cu un automobil de culoare 
neagră prin raioanele Kelmenți, 
Hotin și Secureni și îi invită pe 
copii în salonul mașinii propunân-
du-le bomboane. Poliția cernă-

uțeană declară că toate aceste 
informații nu sunt altceva decât 
o invenție. Ultimul caz de răpire 
a copiilor în ținutul nostru a fost 
înregistrat în anul 2009. Reacția 

oamenilor legii a fost fulgerătoare 
și, deja peste câteva ore, copilul 
a fost găsit. Informații analogice 
sunt răspândite și în alte zone ale 
Ucrainei. Poliția îi îndeamnă pe 
cetățeni să păstreze calmul și să 
nu facă panică.    

Contrabandă cu țigări pentru suma de două 
milioane grivne. Tentativa a eșuat

Vameșii bucovineni au cur-
mat o tentativă de trecere a 
contrabandei peste hotarele 
țării. În timpul verificării unui au-
tocamion, care se deplasa din 
regiunea Ivano-Frankivsk cu 
punctul final Turcia, vameșii au 
descoperit un lot de țigări de fa-
bricație străină pentru suma de 
circa două milioane grivne. Cele 
90 mii pachete de țigări de mar-
ca „Marble”, „Ashima” și „Com-
pliment” au fost confiscate. În 
privința conducătorului auto a 
fost întocmit un proces-verbal 
despre încălcarea regulilor va-
male. 

Unul din cele două accidente cu efect 
fatal s-a produs la Romancăuți, raionul 
Secureni. Un „Mercedes Sprinter” a in-
trat în plină viteză într-un „ZIL”, care era 
parcat la marginea drumului. Potrivit unor 
concluzii prealabile, șoferul microbuzului 
se afla la volan în stare de ebrietate. Din 
nefericire, în urma impactului a murit un 
copil de zece ani, care se afla în salonul 
microbuzului. 

Un alt accident mortal s-a produs în 
localitatea Serghi, raionul Putila. Șoferul 
unui „VAZ-21144” a pierdut controlul, a ie-
șit de pe șosea și s-a răsturnat. O femeie 
de 35 de ani, aflată în salonul mașinii la 
momentul accidentului, s-a ales cu trau-
me corporale incompatibile cu viața. Fe-
meia a murit la locul accidentului.    

Viteza morții: la Putila 
a decedat o femeie, 
iar la Secureni – un copil
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• Frumusețe

LIFTING CU LĂMÂIE ȘI BERE  
Dacă doreşti să arăţi cu 10 ani 

mai tânără, pe lângă un mod de 
viaţă sănătos şi multă hidratare, 
este recomandat un lifting facial 
din două ingrediente, pe care-l 
poţi prepara în condiţii casnice. 

Nu costă scump, iar rezulta-
tele promise sunt uimitoare. Ai 
nevoie de puţină bere şi jumătate 
de lămâie. Se amestecă berea cu 
sucul de lămâie şi se lasă să acţi-
oneze pe faţă cinci minute. După 

aceea, se spală faţa cu apă rece.
Această metodă este exce-

lentă pentru a îndepărta urmele 
de oboseală de pe faţă şi înceti-
neşte procesul de îmbătrânire. Se 
aplică de două ori pe săptămână.

Cea mai simplă rețetă de șampon natural

Bicarbonatul de sodiu este, de asemenea, folosit 
pentru a curăţa părul gras. Oţetul alb va face părul 
strălucitor, iar unele uleiuri esenţiale au proprietăţi 
deosebite: uleiul de ylang-ylang este ideal pentru 
părul vopsit, în timp ce câteva picături de ulei esen-
ţial de Bay Saint Thomas vor stimula creşterea lui, 
fiind indicat contra căderii firelor.

O reţetă simplă de şampon natural constă într-un 
amestec de un sfert de cană de miere, două linguri 
de apă, doua linguri de săpun, un ou, o lingură de 
ulei de măsline, o linguriţă de apă de trandafir şi o 
lingură de germeni de grâu. Amestecă toate aceste 
ingrediente într-o sticlă, apoi aplică pe părul umed şi 
clăteşte-l bine.

Această metodă a devenit 
extrem de populară, mai 

ales că mai toată lumea îşi 
doreşte să utilizeze produse 
naturale. 

Pentru a avea gene lungi
și naturale

Iată o reţetă pentru a 
avea cele mai frumoase 
gene. Nu ai nevoie decât de 
aloe vera proaspătă şi de 
ulei de ricin. Se stoarce su-
cul din frunza de aloe vera 
şi se amestecă împreună 
cu ulei de ricin.  Cu ajutorul 
unei periuţe de rimel aplică 
pe gene. Lasă până a doua 
zi, iar în câteva zile vei ve-
dea o mare diferenţă.

Toate fetele îşi 
doresc gene 

lungi, însă puţine 
persoane cunosc 
rolul lor.  Fie că 
sunt scurte sau 
lungi, genele sunt 
extrem de impor-
tante în imaginea 
unei persoane, 
deoarece ne 
ajută atunci când 
nici nu ne-am fi 
gândit. 

PREPARATE COSMETICE DIN TESCOVINĂ
Masca din tescovină şi cas-

travete îndepărtează petele de pe 
faţă şi aduce strălucire tenului. Se 
prepară amestecând 30 g de tesco-
vină proaspătă şi foarte fin măcinată 
cu suc de castravete, până se obţine 
o pastă moale care se aplică pe faţă 
şi gât, evitând zona ochilor. După 20 
de minute se îndepărtează cu apă 
călduţă.

Masca din tescovină şi ar-
gilă pentru faţă are proprietăţi de-
toxifiante, calmante şi nutritive. Se 
prepară simplu. Tescovina foarte fin 
măcinată, împreună cu o cantitate 
egală de argilă, se amestecă cu apă 

călduţă până la obţinerea unei paste, care se 
poate întinde uşor pe faţă. Se poate adăuga 
şi puţină miere. Se aplică seara, pe tenul cu-
rat, se ţine 30 de minute, după care se spală.

Cremele conţin, pe lângă vitaminele A, 
E, coenzima Q10, extract fluid din coajă şi 
seminţe de struguri roşii, ceea ce garantea-
ză efectul de întinerire şi revigorare ale pie-
lii. Folosite cu regularitate, cremele redau 
supleţea şi luminozitatea tenului, protejân-
du-l totodată de toxinele tot mai prezente în 
mediul înconjurător. Aceste creme se aplică 
seara, iar dimineaţa sunt indicate cremele 
cosmetice, aşa-numitele „creme de zi”, nutri-
tive şi hidratante, care pot fi pentru ten uscat, 
gras, normal sau mixt.

Tescovina poate fi şi o nepreţui-
tă sursă de frumuseţe, un ade-

vărat elixir pentru tenul uscat şi 
ridat, care şi-a pierdut luminozita-
tea. Industria cosmetică a profitat 
din plin de calităţile terapeutice 
ale strugurilor roşii, care, alături 
de afine, constituie principala 
sursă de extragere a moleculei 
anti-îmbătrânire. Simplu de prepa-
rat, ieftine şi poate mai eficiente 
decât alte proceduri cosmetice, 
măştile pe bază de tescovină sunt 
la îndemâna oricui.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Cartofi la cuptor
Ingrediente: 4 cartofi pentru copt, 100 g unt rece, 

feliat, 150 g brânză rasă, 1 căţel de usturoi, 1 bilă 
mare de mozzarella, 50 g parmezan ras, 6 felii de 
bacon afumat, 1 ceapă verde, tocată mărunt. 

Preparare. Preîncălziţi 
cuptorul la 190 de grade. Tăiaţi cartofii în felii 
groase de 5 mm, până aproape de partea 
de jos, fără a-i tăia complet. Între fiecare felie 
puneţi o bucată subţire de unt şi brânză. Se 
toacă usturoiul mărunt şi se pune între felii.  
Cartofii se aşează pe o tavă şi se dau la cup-
tor pentru o oră, până când au devenit moi. 

Se scoate tava din cuptor şi se umplu feliile cu mozzarella şi parmezan. Se 
pune baconul într-o tavă cu hârtie de copt. Se pune tava cu cartofi la cuptor şi 
tava cu bacon în acelaşi timp. Se coc încă 10 minute, apoi se toacă baconul 
mărunt. Se servesc cartofii cu bacon presărat şi ceapă verde.

Chec cu miere
Ingrediente: 6 albuşuri, 6 gălbenuşuri, 

50 ml miere, 30 ml cafea tare, 20 ml ulei, 
1 linguriţă scorţişoară, 3 cuişoare măci-

nate, 20 ml coniac, 170 g făină, 1 linguriţă 
praf de copt. 

Preparare. Se bat albuşurile spumă 
împreună cu un praf de sare. Se adaugă 
treptat jumătate din cantitatea de zahăr. Se 
amestecă gălbenuşurile cu restul de zahăr 
într-un vas separat. Se adaugă mierea, ca-
feaua, uleiul, scorţişoara, cuişoarele, praful 
de copt şi coniacul. Se amestecă bine până 

se obţine o cremă consistentă. Se în-
corporează uşor albuşurile peste găl-
benuşuri, apoi se toarnă totul într-o 
tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava 
se dă la cuptor pentru o oră. După 
ce se scoate tava din cuptor, se lasă 
checul să se răcească timp de 60 de 
minute înainte de a fi servit.

Plăcintă cu brânză
Ingrediente: 50 g zahăr, 50 g unt, 

1 pliculeţ praf de copt, 1 lingură zeamă 
de lămâie, 1 ou, 150 g făină. 

Pentru umplutură: 500 g brânză 
de vaci, 100 g zahăr, 40 g făină, 4 ouă, 
coaja rasă de lămâie, 150 g smântână, 
70 g stafide, fulgi de migdale. 

Preparare. Se freacă untul cu za-
hărul, se adaugă oul, făina şi praful de copt stins cu zeamă de lămâie. 
Se frământă un aluat pe care îl întindem cu sucitorul pe o planşetă.  Se 
fărâmiţează brânza de vaci bine scursă, se amestecă cu smântâna, 
zahărul, coaja rasă de lămâie, făina şi stafidele. La sfârşit, se  adaugă 
2 ouă unul câte unul şi se încorporează bine în compoziţie. Se unge  
tava cu ulei şi se presară cu făină, se aşează aluatul întins, se adaugă 
umplutura de brânză şi cele 2 ouă rămase. Se presară fulgii de migdale, 
apoi se dă la cuptor  pentru o oră. 

Poftă bună!

• E bine de știut

Ce greșeli facem, atunci când 
preparăm cafeaua

Cafeaua preparată nu are un gust prea bun? 
Iată câteva greşeli pe care trebuie să le evi-
tăm atunci când preparăm cafeaua dimineaţa.

*  O fierbem prea mult. Dacă cafeaua  este foarte 
amară, e semn că o fierbem prea mult timp, sau trebuie 
să înlocuim ibricul. 

* Calitatea apei. O cafea conţine 98% apă. În 
funcţie de faptul cât de bună este apa pe care o folosim, 
aşa va fi şi cafeaua. Daca apa de la robinet are un gust 
oribil, cel mai probabil şi cafeaua va fi la fel. Cel mai bine este să folosim apa 
filtrată.

* Trebuie păstrată corect. Pentru a păstra cafeaua proaspătă, se 
ţine într-un recipient închis, într-un loc răcoros şi întunecat. Recipientele din 
sticlă, ceramică sau metal sunt cele mai bune.

Checul cu 
miere 

este un de-
sert delicios, 
pufos şi 
aromat. Este 
ideal pentru 
cafea, alături 
de gem sau 
dulceaţă.
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Noua Suliță, în festival 

Concertul a avut loc în seara de sâm-
bătă, pe scena improvizată de pe stadionul 

central din Noua Suliță, adunând în tribu-
ne mai mult de o mie de fani ai cântecu-

lui ucrainean. În fața lor au evoluat Maria 
Burmaka, Ivanka Cervinska și Gypsy Lyre, 
grupurile „Mandry” și „Antytila”. 

Spectatorii, veniți cu umbrele la con-
cert, căci după câteva săptămâni de vreme 
cu adevărat caniculară, toamna anume în 
această zi și-a adunat norii cu ploaie rece, 
s-au aflat sub acoperământul confortabil al 
cântecului. Iar artiștii de pe scenă le-au sim-
țit inimile deschise spre frumos. Maria Bur-
maka, interpretă și compozitoare, a rămas 
profund impresionată de atmosfera care a 
dăinuit pe stadionul din Noua Suliță, consi-
derând că publicul spectator din regiunea 
noastră este deosebit: „Însuși Cernăuțiul a 
jucat în viața mea un rol deosebit. În anul 
1989 aici am participat la Festivalul „Ruta 
roșie”, care a pus începutul carierei mele de 
creație. Și de atunci ori de câte ori vin în 
Bucovina îmi amintesc cu căldură despre 

acest ținut minunat. Orice oraș, care găz-
duiește festivalul nostru, este unic în felul 
său”. 

„Noua Suliță este al șaselea oraș, care 
a primit ștafeta festivalului nostru, remarcă 
liderul Grupului „Mandry”, Serhii Fomenko. 
Un oraș unic în felul său, unde, într-adevăr, 
e plăcut să concertezi. Specificul festivalu-
lui nostru și constă în aceea de a evolua în 
orașele nu prea mari de la frontieră, deseori 
ocolite de maeștrii scenei. Și, iată, am ho-
tărât să încălcăm această tradiție nedorită. 
Vreau să spun că impresiile, cu care ne-am 
ales de la concertele din cadrul festivalului, 
au depășit toate așteptările noastre”. 

Credem că într-o astfel de atmosferă va 
decurge și următorul concert  al Festivalului 
„Țara ta fest”, planificat pentru 29 septem-
brie în orașul Sarny din regiunea Rivne, la 
frontiera cu Belarus. 

Căldura inimilor fermecate de cântec a neutralizat 
prima suflare rece a toamnei. La Noua Suliță, într-o 

atmosferă cordială, s-a desfășurat concertul mult aștep-
tat, cel de-al șaselea din cadrul Festivalului panucrai-
nean „Țara ta fest”. Festivalul este susținut de Ministerul 
Politicii Informaționale, iar itinerarul lui trece prin orașele 
mici din zonele de frontieră. 

ÎMBRĂȚIȘĂRI… CU CÂNTEC 
DE LA MIHAIL GRIȚCAN 

La 20 septembrie, cunoscutul in-
terpret Mihail Grițcan (originar din Te-
reblecea Hlibocii) s-a prezentat în fața 
publicului cernăuțean cu noul program 
„Îmbrățișez…”. Majoritatea cântece-

lor, incluse în acest repertoriu înno-
it  proslăvesc sincerele sentimente de 
dragoste și fidelitate, pe care autorul 
le exprimă printr-un singur verb –  „îm-
brățișez”.  Cântecele au fost însoțite 
de numere coregrafice, executate de 
echipa lui Pavlo Bernik și de colectivul 
„Galactica”. 

„Mă bucur că am o astfel de posi-
bilitate de a mă întâlni cu melomanii. 
Doar muzica este un leac pentru su-
flet. Foarte mulți dintre ei își împărtă-

șesc impresiile după concerte în re-
țelele de socializare, în comunicările 
private. Pentru mine este importantă 
fiecare părere a spectatorilor, ele îmi 
inspiră încredere în forțele proprii și 

în aceea că muzica mea este nece-
sară și ea aduce oamenilor numai 
emoții pozitive”, a sesizat interpretul 
Mihail Grițcan, artist emerit al Ucrai-
nei. 

Vom preciza că creația muzicală a 
copământeanului nostru se bucură de 
popularitate în Ucraina. El se află per-
manent printre liderii hit-paradei de la 
Postul de radio „Russkoe radio Ukrai-
na”, deseori întrecându-i pe Oleg Vyn-
nyk și Tina Karol.

Poetul 
Simion 
GOCIU, 

omagiat 
la Herța 

La începutul lui septembrie po-
etul Simion Gociu și-a marcat ju-
bileul de 70 de ani. Evenimentul a 
fost încununat cu un nou volum de 
versuri și autorul s-a decis să-l lan-
seze la Herța. E orașul situat chiar 
lângă satul său de baștină, Molnița. 
În afară de aceasta, Simion Gociu a 
fost și primul redactor-șef al ziarului 
raional de aici – „Gazeta de Herța”. 
La întâlnirea cu fidelii săi cititori, po-
etul Simion Gociu a venit cu colegii 
săi de breaslă de la Cernăuți – Ilie 
Tudor Zegrea, Mircea Lutic, Vasile 
Tărâțeanu, Vasile Bâcu și Doina Bo-
jescu. Evenimentul, care s-a desfă-
șurat în Casa raională de cultură, a 
fost organizat de Societatea Scriitorilor 
Români din Cernăuți și de Biblioteca ra-
ională „Gheorghe Asachi”. 

Ideea că poetul este fericit, aflându-se 

mereu în căutarea păsării maestre, adică a 
poeziei alese, exprimată de participanții la 
întâlnire, este confirmată de acest sonet al 
lui Simion Gociu: 

PÂ N Ă  L A  A S F I N Ț I T
Până la asfințit sufletul înmugurește
de vis și dor, o doamna mea frumoasă,
iar magul îmbracă o mantie aleasă
și în amurg de taină se călătorește.

Ce apă viorie curge prin mătasă 
și vioara adormită-n cântec înverzește
de auzi pădurea în ea cum se trezește
și frunzele pe strune o apasă.

În abur'nalt pe țărmure artistul
ascultă odihna întârziată pentru cântec
mirându-se de steaua căzută pe registru.

O, dați-mi acum securea cea albastră
să trec cu ea prin frunze de descântec
până ajung la suflet de pasăre
          măiastră.
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La Oprișeni e caldă vatra istoriei… 

Hramul de la Oprișeni din toamna aceasta 
a fost deosebit.  Locuitorii lui au decis să săr-
bătorească concomitent și jubileul de 600 de 
ani de la prima atestare documentară a vetrei 
lor strămoșești. Dacă ne ținem de hrisoavele 
vechi, jubileul urma să fie marcat primăvara, 
însă oprișenenii, gazde primitoare, au dorit 
să aibă oaspeți aleși anume în ziua de hram. 

Primăvara s-au limitat la plantarea a 600 de 
arbori pe teritoriul viitorului parc al satului. 

În anul jubileului de șase veacuri de 
dăinuire în istorie a încetat să bată inima 
vrednicului oprișenean Dumitru Covalciuc, 
scriitor și publicist, mesager al românismu-
lui în Bucovina. El și-a dorit foarte mult să 
fie printre organizatorii acestui eveniment, 
căci o merita ca nimeni altul. A semnat o mi-
nunată monografie despre Oprișeni, poate 
una dintre cele mai solide care s-au scris 
până acum despre așezările românești pe 
aceste locuri mioritice, l-a ajutat pe direc-
torul școlii și profesorul de istorie, Nicolae 
Bodnariuc, să deschidă un muzeu al satu-
lui, iar pe colegul său de clasă, Ilie Bezuș-
co,  – să inaugureze bustul lui Ștefan cel 
Mare și Sfânt.  Visa să fie ridicat la Oprișeni 
și bustul domnitorului Alexandru cel Bun, un 

hrisov al  căruia servește drept „certificat de 
naștere” al acestui sat. Dar s-a întâmplat 
așa că în locul pregătit pentru bustul ctito-
rului  – curtea școlii – să fie ridicat cel al 
„cronicarului satului” – Dumitru Covalciuc. 

Această modificare neașteptată în pro-
gramul jubileului a fost făcută imediat după 
plecarea la cele veșnice a lui Dumitru Co-

valciuc. Mijloace bănești pentru bust au fost 
colectate și la noi, în regiune, și în Româ-
nia, de numeroșii prieteni ai regretatului om 
de cultură. Prin intermediul fotoreporterului 
Nicolae Hauca s-a găsit și sculptorul, tână-
rul Cristi Botă din Boian, care își face stu-
diile la Iași. Este prima lui lucrare. N-a avut 
ocazia să-l cunoască personal pe Dumitru 
Covalciuc, deși acesta a fost un bun pri-
eten al rudelor sale apropiate din Boian, 
însă a reușit să înveșnicească felul de a fi 
al lui Dumitru Covalciuc – copleșit mereu 
de gândurile ce leagă trecutul, prezentul și 
viitorul.  

Cu inaugurarea bustului lui Dumitru 
Covalciuc au și început  manifestările con-
sacrate jubileului de 600 de ani ai satului. 
„Dumitru Covalciuc s-a întors acasă, la 
Oprișeni, în zi de hram…” – așa a con-

statat cu emoții domnul Nicolae Șapcă, 
vicepreședintele Societății pentru Cultura 
Românească „Mihai Eminescu”, și mesa-
jul lui a fost înțeles cu inima de către cei 
prezenți, printre care s-au aflat cei doi fii 
ai lui Dumitru Covalciuc – Florin și Ciprian, 
nepoțica Victoria, fratele Petru, fostul pro-
fesor de română la școala din Oprișeni, iar 
în prezent academician la Chișinău, Nico-
lae Bilețchi, foști colegi de breaslă, activiști 
ai societăților național-culturale românești 
din ținut și numeroși oaspeți din România.  
Și când a fost dezvelit bustul, toți cei pre-
zenți au început să aplaude, așa cum sunt 
aplaudați marii actori și artiști, petrecuți pe 
ultimul lor drum. Dumitru Covalciuc a fost 
un artist inspirat al cuvântului românesc… 

Primarul satului, domnul Nicolae Popo-
vici, a înmânat fiilor lui Dumitru Covalciuc 

certificatul care atestă că vestitul lor tată 
s-a învrednicit post-mortem de titlul de 
„Cetățean de onoare al satului Oprișeni”. 

După sfințirea bustului lui Dumitru Co-
valciuc, la Casa de cultură au urmat festi-
vitățile prilejuite de jubileu cu participarea 
primelor persoane din conducerea regiunii 
și a raionului Hliboca. 

Satul Oprișeni își începe al șaptelea 
veac de dăinuire în istorie cu cinstirea în-
aintașilor. Este un gest care merită toată 
lauda și, după cum a afirmat domnul pri-
mar Nicolae Popovici, există fermitatea de 
a realiza visele acestora. Poate în curând, 
într-o altă zi de hram, la Oprișeni, în fața 
Casei de cultură, va fi inaugurat și cel de al 
treilea bust  – al lui Alexandru cel Bun, care 
prin semnătura și pecetea sa i-a deschis 
acestei vetre de români calea în istorie. 

Biserica din Oprișeni își are hramul închinat Maicii Domnu-
lui. Marele praznic al Nașterii Preacuratei Fecioare, marcat 

prin părțile noastre exact atunci, când astronomii afirmă că 
durata zilei-lumină este egală cu cea a nopții, adună la Oprișe-
ni lume și lume. Însă, în primul rând, vin să-și vadă părinții și 
rudele fiii și fiicele satului, care și-au găsit destinul în alte zări. 
Chiar dacă migrațiile au cam rărit rândurile tineretului, totuși 
tradițiile hramului  – a revederii  și a horei din sat – își păstrea-
ză farmecul de odinioară. 

VOLOCA ÎȘI POTRIVEȘTE CUNUNA 
BELȘUGULUI 

În cea mai frumoasă lună de toamnă, la Voloca, acum 
al patrulea an la rând, are loc sărbătoarea „Ziua roadei”. 
Spre deosebire de obiceiurile din alte sate, la Voloca ea 
nu este legată de hramul bisericii din localitate. „Voloce-
nii sunt oameni gospodari și vor să demonstreze roadele 
muncii lor, iar o zi de septembrie se potrivește de minune 
pentru o astfel de sărbătoare”, afirmă primarul Comunității 
Teritoriale Unite Voloca, dl Valentin Glopina. 

Pentru cea de a patra ediție a sărbătorii a fost aleasă 
ziua de sâmbătă, 22 septembrie, imediat după praznicul 

Nașterii Maicii Domnului. Este o sărbătoare pentru mic și mare. Elevii șco-
lilor din comună au amenajat curtea din fața Casei de cultură cu darurile 
toamnei. Cuvântul de blagoslovire a bunurilor materiale și spirituale a fost 
rostit de Ioan Gorda, parohul  bisericii din sat și protopopul raionului Hlibo-
ca, iar artiștii amatori au demonstrat că dansul și cântecul sunt de onoa-
re la asemenea sărbători. Corul gospodarilor din sat, care  a interpretat 
„Imnul Volocii”, a fost urmat de vestita Orchestră de instrumente populare 
„Trandafir”, condusă de Ion Bodnar, de rapsodul popular Nicolae Mintencu 
și de tinerii artiști amatori din Voloca, Gruşăuți și Valea Cosminului. 

Cununa sărbătorii belșugului a fost hora mare, în care s-au prins par-
ticipanții la ea.   

Dacă doreşti să te convingi 
de eficienţa antrepreno-

riatului – să treci neapărat 
prin Voloca, dacă vrei să vezi 
bunăstarea la ea acasă, de 
asemenea, să vii la Voloca, şi 
dacă intenţionezi să simţi cu 
adevărat cultul cântecului po-
pular, o altă adresă nu există 
decât aceeaşi Volocă. 
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Egal în deplasare pentru FC Bucovina
Au fost disputate meciurile din cadrul eta-

pei a doua a Campionatului naţional la fotbal 
Liga a II-a. FC Bucovina a încheiat la egal 
partida cu echipa „Ciaika” (Petropavlovsk 
Borşcivka), scor 1:1.  Reamintim că în etapa 
I, FC Bucovina s-a impus în faţa echipei „Ci-
aika” cu 3:0. „Este un rezultat  la care ne aş-
teptam. Jucătorii au depus eforturi colosale. 
Un egal în deplasare este un rezultat care ne 
aranjează”, a declarat după meci antrenorul 
principal al FC Bucovina, Viktor Mglyneţ.

Campionatul regiunii 
Cernăuți la fotbal. Victorie  

pentru echipa „Dragoș Vodă” 

Echipa de fotbal „Dragoş Vodă” (Herţa) s-a impus  cu sco-
rul de 5:2 în faţa echipei „Ceremoş” (Vijniţa). La etapa actuală 
echipa „Dragoş Vodă” ocupă poziţia 6 în clasamentul general 
al turneului cu 7 puncte la activ. 

O tânără din raionul Noua Suliță, 
campioană națională la Karate Kyokushin 

Campionatul Național 
de Karate Kyokushin pen-
tru seniori și juniori a avut 
loc în perioada 21-22 sep-
tembrie în weekend la My-
kolaiv, competiție la care 
au participat și câțiva kara-
tiști din raionul Noua Suliță, 
pregătiți de senpai Alexei 
Sprid, președintele Fede-
rației regionale Cernăuți 
de Karate Kyokushin. Deși 
încă nu a împlinit 12 ani, 
nouăsulițeanca Alexandra 

Sochirociuc a avut o evo-
luție foarte bună. Tânăra a 
reușit să câștige locul I și 
a devenit campioană na-
țională. Astfel, sportiva va 
participa la Campionatul 
Mondial de Karate Kyo-
kushin din Varna, Bulgaria, 
care se va organiza în peri-
oada 8-10 decembrie 2018. 
Evoluții bune a avut și no-
uăsulițeanul Diego Ciupac, 
care s-a clasat pe locul III 
în campionat.

Unde se va disputa EURO-2024! Germania 
și Turcia luptă pentru organizarea 

Campionatului European de peste șase ani
UEFA va anunţa săptămâ-

na aceasta unde se va disputa 
EURO-2024, a 17-a ediţie a Cam-

pionatului European. Germania şi 
Turcia se luptă pentru organizarea 
turneului final, iar nemţii sunt mari 

favoriţi să fie gazda competiţiei 
care se va disputa, cel mai pro-
babil, în perioada iunie-iulie 2024. 
Germania şi Turcia sunt singurele 
ţări care au venit cu o ofertă pentru 
organizarea Campionatului Euro-
pean din 2024. UEFA a mai avut 
trei variante, însă toate au căzut, 
din diferite motive. Varianta Dane-
marca-Finlanda-Suedia-Norvegia 
a căzut pe 28 februarie 2017, după 
ce federaţiile nu au ajuns la o înţe-
legere. Rusia şi Estonia şi-au dorit, 
la rândul lor, să organizeze EURO 
2024, însă şi-au retras oferta după 
ce ruşii au primit găzduirea Campi-
onatului Mondial din 2018. Olanda 
şi-a dorit să intre în luptă, însă pla-
nurile Federaţiei de la Amsterdam 
nu s-au mai concretizat.

Două țări rivale vor să organizeze 
în comun Jocurile Olimpice

Liderii coreeni Kim Jong-un şi 
Moon Jae-in au decis să înainteze 
o propunere comună de a găzdui 
Jocurile Olimpice din anul 2032, 
conform unei declaraţii comune în 
urma summit-ului de miercuri, re-
latează Reuters. Conform decla-
raţiei, aceştia au fost de acord ca 
cele două ţări să participe împreu-
nă la competiţiile internaţionale ce 
urmează, inclusiv Jocurile Olimpi-
ce din anul 2020, care se vor ţine 
în Tokyo.

Ideea găzduirii comune a Jo-
curilor Olimpice din anul 2032 a 
fost propusă iniţial săptămâna 
trecută de către ministrul Sportu-
lui din Coreea de Sud, Do Jong-
hwan. Preşedintele american 

Donald Trump şi-a manifestat en-
tuziasmul faţă de ideea celor doi 
preşedinţi printr-un mesaj postat 
pe Twitter. „Coreea de Nord şi 

Coreea de Sud vor înainta o pro-
punere comună de organizare a 
Jocurilor Olimpice din anul 2032. 
Extraordinar!”, a declarat Trump.

Campionatul raionului 
Hliboca la fotbal

Etapa a XV-a. Rezultate 
Grupa I

Volcineţii Vechi – Ceahor – 5:1 
Cupca – Tereblecea – 2:9
Stăneşti – Hliboca – 0:3
Molodia – Tureatca – +/-
Voloca – Camenca – 3:1 

Grupa II

Stăneşti (2) –  Cerepcăuţi – 11:0
Mihailovca – Petriceanca  –  +/-
Lucoviţa – Corovia – 3:5 
Hliboca (2) – Porubne – 0:0
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Intră o doamnă în farmacie și, fără să întrebe cine e 
ultimul în rând, se adresează direct femeii de la ghișeu:

– Dați-mi ceva calmante.
Farmacista, pe un ton liniștit, întreabă:
– Doriți în pastile sau în picături?
– Nu mă enervați! – a fost răspunsul.

* * *
Două prietene stau la taifas. Una zice:
– Îți închipui, Maria cea plinuță de pe strada vecină 

a dat în ziar un anunț cu conținutul ”Sunt femeia, care va 
aduce lumină și căldură în viața ta”.

– Și multe propuneri i-au parvenit? – se interesează 
cealaltă.

– Da, pe naiba. Doar una – de la rețeaua electrică 
locală.

* * *
– Vasile, nu știi pentru ce și-a cumpărat Gheorghe 

câine?
– Cum să nu. E clar ca bună ziua. Trăiau în doi cu 

soția. Trebuie bietul om să-i spună măcar cuiva ”Închide 
gura”.

* * *
Soţul către nevastă-sa:
– În revistele astea numai minciuni şi prostii. Să luăm 

spre exemplu apelul de a pune bani de o parte pentru a 
obţine studii pentru copii. E drept? Nu e drept. Prietenul 
nostru, decanul facultăţii, ţi-a mers în întâmpinare când 
l-ai rugat să admită copiii la studii.

Soţia în gândul ei:
– Ce ştii tu despre toate acestea? Dacă nu era acest 

decan poate că nici copiii noştri n-ar fi fost azi pe lume.
* * *

O doamnă își sună prietena și cu o voce tremurândă 
îi zice:

– Ileano, fato, știai că soțul tău aleargă după fete ti-
nere?

– Te rog frumos, lasă-mă în pace cu constatările as-
tea. 

– Chiar îți e indiferent?
– Totalmente. Dacă câinele aleargă după mașină și 

o ajunge asta încă nu înseamnă că acest animal se va 
așeza la volan. 

* * *
Discută doi buni prieteni:
– Îţi închipui, ieri am fost cu soţia la un film. Când colo 

se aşează lângă mine o frumuseţe de fată. Vroiam să intru 
cu ea în vorbă, dar ţi-ai găsit...

– Ţie ţi-a mers, spune prietenul. Cu mine s-a întâm-
plat exact aşa un caz numai toate s-au petrecut invers. 
Şedeam cu bombonica mea la un film. Când colo, hop şi 
soţia mea. Nu vreau să-ţi spun ce-a urmat.

* * *
Doi studenţi susţin examenul la catedra militară a uni-

versităţii. Unul primeşte insuficient, pleacă amărât din au-
ditoriu. Cel de-al doilea iese bucuros şi se laudă celuilalt:

– Îţi închipui, trag un bilet, văd că nu ştiu nimic. Trag 
un al doilea, la care trebuiam să răspund fără nici o pre-
gătire.

– Aici precis te-ai pierdut, îi zice prietenul.
– Ba pe naiba. I-am desenat maiorului-examinator pe 

o foaie o sticlă mare cu votcă.
– Şi care a fost reacţia? – întreabă acela mirat. 
– După ce a studiat foaia de hârtie timp de 30 de se-

cunde, am auzit comanda: „Execută!”
* * *

Doi amici se întâlnesc după un week-end reuşit.
– Îmi pare rău că am amestecat ieri votca cu berea.
– De ce? Te doare azi capul.
– Ba nu. Pur şi simplu azi nu am nici votcă, nici bere. 

* * *
În sala de judecată.
– Inculpat, admiteţi că în ziua aceea aţi revenit acasă 

şi aţi descoperit soţia în pat cu un alt bărbat după care aţi 
împuşcat-o.

– Exact aşa, domnule judecător.
– Interesant. Dar de ce nu l-aţi îm-

puşcat pe amantul ei?
– M-am gândit că e mai bine s-o 

împuşc pe ea decât în fiecare zi să fac 
moarte de om, omorând câte un bărbat.

Dragoste ratată și un dor în inimă

Eroii povestirii de mai jos s-au în-
tâlnit încă pe vremea când flăcăii fă-
ceau câte trei ani de cătănie, iar tele-
foanele-celulare puteau fi doar un vis 
sau o invenție din seria „mașina tim-
pului”. Erau încă prea fragezi pentru a 
lega relații serioase – el avea 16 ani, 
ea – 13. La început a fost un simplu 
flirt copilăresc. Scrisorelele cu mesaje 
scurte, dar pline de atâta conținut, le 
erau unica posibilitate prin care cei doi 
își spuneau dorințele. Numai colegii 
erau martori la dragostea tăinuită ce 
se înfiripa între pereții clădirii vechi ai 
școlii din sat. Leontina și Grigore erau 
inițiatorii celor mai multe serate, care 
se organizau în școală. La un timp 
și profesorii au înțeles de unde vine 

râvna lor. Anii dulci de școală au tre-
cut și, ajunși la vârsta majoratului, cei 
doi erau o pereche de invidiat despre 
care toți oamenii satului spuneau că 
vor avea o familie sănătoasă. Dar, pe 
timpul acela, tuturor fetelor le era dat 
să treacă prin amarul despărțirii de fi-
ința iubită atunci când orice flăcău era 
chemat la oaste. Era o datorie sfântă 
și o mândrie totodată pentru orice fe-
cior. Într-una din zile i-a venit și lui Gri-
gore rândul. Părinții i-au organizat o 
petrecere frumoasă, la care au invitat 
cei mai buni și apropiați prieteni și ve-
cini. În toiul acelei petreceri de rămas 
bun Leontina și Grigore s-au retras de 
mai multe ori la fântânița din poartă, 
unde fata i-a promis că va păstra ca o 
relicvă scânteia plăcută din suflet și-l 
va aștepta credincioasă trei ani până 
când se va întoarce, iar tânărul, la 
rându-i, i-a jurat că va număra zilele 
până în clipa când o va putea din nou 
îmbrățișa. A doua zi Grigore a plecat 
la punctul de recrutare de la Chițmani, 
de unde a fost repartizat într-o unitate 
militară din Bacu. Așa a început nu-
mărătoarea așteptării celor doi tineri, 
aflați acum în două capete îndepărtate 
ale țării de odinioară. Biata fată privea 
cu atâta optimism poștașul care tre-
cea pe drum. Într-o zi l-a întrebat chiar 
dacă nu are nici o veste de la Grigo-
re. Vestea a venit abia peste vreo trei 
săptămâni. Bucuria Leontinei nu avea 
margini. Ziua aceea a fost pentru ea 
o sărbătoare de vis. Era în ultimul an 
de școală. După prima veste, răvașele 
de la ființa iubită au început să curgă 
cu duiumul. Erau niște scrisori kilome-

trice, pătrunse de dragostea pe care 
i-o purta flăcăul. Nea Vasile, poșta-
șul satului, îi striga de departe atunci 
când avea vreo scrisoare. Această 
corespondență a durat mai bine de un 
an, după care scrisorile au încetat să 
mai sosească. I s-o fi întâmplat ceva, 
a străfulgerat-o un gând pe Leontina. 
Noaptea avuse și un vis ciudat. Se fă-
cea precum că s-au certat și Grigore a 
urcat pe un cal și a dispărut în ceață 
în galop. A încercat cu ajutorul buni-
cii sale să descifreze acel vis ciudat, 
însă el nu spunea nimic concret. Sau 
poate bunica nu a voit să-i spună. A 
așteptat ea o lună, a așteptat două, 
dar nimic. Și-a luat atunci inima-n 
dinți și a plecat la părinții lui Grigore. 

Aceștia au primit-o cu mare drag și 
au înștiințat-o că nici ei nu au nici o 
veste de la fecior. Incertitudinea nu 
a durat mult. Într-o dimineață părinții 
flăcăului s-au pomenit la poartă cu un 
tânăr îmbrăcat în uniformă militară. 
Era originar dintr-un alt raion și veni-
se în concediu la părinți. Acesta le-a 
spus că are datoria să le aducă știre 
de la Grigore că i s-a întâmplat ceva 
neplăcut. În timpul unor aplicații a fost 
rănit serios la un picior, dar acum toa-
te merg spre bine. Le-a mai zis acel 
tânăr că atunci când va pleca înapoi 
la unitate va trece neapărat pe la ei. 
Toate acestea i-au bucurat, dar i-a și 
pus în gardă pe părinți și în ziua urmă-
toare tatăl lui Grigore a luat autobuzul 
spre centrul raional pentru a trece pe 
la comisariatul militar și a se interesa 
de starea feciorului. A fost primit chiar 
de șeful comisariatului, care l-a liniștit 
și i-a promis că va lua legătura cu mai 
marii din unitatea respectivă după ca-
re-l va înștiința imediat. N-a fost să fie. 
A așteptat bietul om o lună, a așteptat 
două, după care i s-a spus că feciorul 
său e bine și că la timpul potrivit se va 
întoarce acasă.

Într-un zbucium neînțeles se zbă-
tea sufletul Leontinei. Această stare 
de neștire o măcina mult. Mamă-sa 
încerca s-o aline cum putea. Aștepta-
rea ei a durat până după terminarea 
școlii. Văzând că nu are nici o veste 
de la Grigore a dat toate pe una – s-a 
consolat cu gândul că și-o fi găsit pe 
cineva și s-o fi însurat. În rugăciuni îi 
mulțumea Celui de Sus că Grigore e 
bine, măcar că nu a avut norocul să 

împartă cu el fericirea de-o viață. Pă-
rinții o îndemnau și o încurajau că e 
timpul să-și găsească pe cineva și să-
și aranjeze viața ca orice fată, pentru 
că, ziceau ei, anii trec și vremea ta 
trece. Leontina se împotrivea de fie-
care dată acelor îndemnuri, venite nu 
numai de la părinți, ci și de la rude, și 
o ținea morțiș că într-o zi Grigore al ei 
va răsări în prag. Până la urmă, sub 
presiunea celor apropiați a cedat – s-a 
căsătorit cu un flăcău din satul vecin. 
Aurel era priceput în tâmplărie, mese-
rie pe care o moștenise de la tatăl său, 
și la vremea căsătoriei avea deja casa 
lui și ceva bani puși de o parte pentru 
a-i satisface preferințele viitoarei soții. 
Așa s-a văzut nevoită Leontina să pă-
răsească cuibul părintesc, pe frățiorul 
mai mic și, cu dorul de ființa iubită în 
inimă, să se ducă alături de altul în 
fața altarului, să-i jure altuia credință 
pe toți vecii și tot cu altul să-și facă o 
familie. În anul următor tânăra soție a 
adus pe lume doi gemeni – un băiat și 
o fetiță, iar când copiii aveau aproape 
jumătate de an, Leontina a fost înști-
ințată de părinți că a venit și Grigore 
din armată. Când i-a spus lui Aurel că 
ar vrea să-l vadă și să-i vorbească, 
acesta și-a ieșit din fire, dar s-a stăpâ-

nit imediat și a acceptat. De la Grigore 
avea să afle mai târziu că a suferit un 
accident serios și a stat mult timp în 
spitalul de campanie, iar apoi și la un 
spital militar din Moscova. Medicii au 
avut nevoie de mai mult timp pentru 
a-l pune pe picioare. Tot el i s-a destăi-
nuit că în această perioadă nu a vrut 
să-i scrie pentru a nu-i răni sufletul. Și 
pe părinții săi, care l-au vizitat de mai 
multe ori la spitalul din Moscova, i-a 
rugat să nu-i spună nimic.

– Așa a vrut Dumnezeu, dragul meu. 
Îți doresc să fii fericit în viață, i-a zis fe-
meia cu lacrimi în ochi.

În scurt timp Grigore s-a căsăto-
rit și el. A vrut mai întâi să se mute la 
oraș pentru a fi mai departe de Leon-
tina. Simțea cum de fiecare dată când 
o vedea, ceva neînțeles i se petrecea 
în suflet, dar fiecare dintre ei era ne-
putincios pentru a mai schimba ceva. 
Părinții săi au fost acei, care nu i-au 
mai permis unicului lor fecior să se 
ducă departe. Trecură bieții prin mai 
multe încercări și așteptări. Peste timp 
s-au bucurat de venirea pe lume a ce-
lor două nepoțele. Anii au trecut și cele 
două perechi și-au crescut și și-au dat 
copiii în rând cu lumea. Așa a fost voia 
lui Dumnezeu ca Leontina și Grigore 
să se întâlnească peste ani la o nun-
tă frumoasă a copiilor lor – Lică, fiul 
Leontinei, și Natalia, fiica mai mare a 
lui Grigore. Astfel destinul a făcut să 
reînvie dorul demult uitat al Leontinei 
și al lui Grigore, trezindu-le în suflet o 
nostalgie neînțeleasă pentru dragos-
tea ratată în tinerețe.

Dumitru VERBIȚCHI

Tinereţe-floare! Este cea mai minunată pe-
rioadă din viaţa omului, care-i dăruieşte 

atâtea clipe frumoase şi de neuitat, pe care le 
înscrie cu mult drag în noianul amintirilor ce 
le poartă în suflet şi în cuget peste ani. Numai 
ele, amintirile, păstrează neştearsă din suflet 
dragostea demult plecată ca pe o grea povară 
şi ca o podoabă fără de preţ.
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

• Sfatul medicului 

Ce pericol prezintă alunițele 
În practica medicală 

există un algoritm foarte 
cunoscut, după care de 
sine stătător poate fi ve-
rificată starea alunițelor 
privind riscul transformării 
lor în melanom. Algoritmul 
este exprimat prin abrevie-
rea AMCDD: 

 A – asimetria (axa alu-
niței o împarte în două părți 
neegale). 

M – marginea (ea nu 
este netedă, ci cu creste). 

C – culoarea (culoarea 
aluniței nu este uniformă). 

D – dimensiunea (orice 
schimbare a dimensiunii 
aluniței – în lățime sau în 
înălțime – este periculoa-
să). 

D – dinamica (apari-

ția pe suprafața aluniței a crustelor, ulcerelor, uneori sânge-
rează). 

Dacă ați observat măcar două din aceste semne, adresați-vă ne-
apărat medicului. 

La ora actuală există posibilitatea să fie testate sectoarele proble-
matice ale pielii fără dureri, iar intervenția operațională se face cu aju-
torul dermatoscopului. 

Metoda dermatoscopiei permite să fie depistate noile formațiuni 
suspecte ale pielii și să fie prevenită transformarea lor în melanom sau 
în cancer de piele la stadiile timpurii. 

Ne adresăm către cetățeni cu chemarea să trateze la timp noile 
formațiuni apărute pe piele. 

Oleg CIORNYI, 
chirurg-oncolog 

REMEDII PENTRU TUSEA SEACĂ

Sirop de ridiche neagră. 
Ridichea neagră este un medica-
ment natural care tratează tusea, 
dar are şi proprietăţi imunostimu-
latoare. Se storc 2 ridichi negre 
şi se amestecă sucul obţinut cu 
1-2 linguriţe de miere de tei. Se 
administrează câte 1 lingură la 
1-2 ore.

Ceai de ceapă. Se pune 
pe foc o cratiţă în care se toar-
nă 1 cană cu apă şi se adaugă o 
ceapă medie în coajă. Se lasă să 
fiarbă 10-15 minute, se strecoară 
decoctul şi se bea, cu înghiţituri 
mici, de 3 ori pe zi.

Lapte cu miere. Se fierbe 
500 ml de lapte, se lasă să se 
răcească câteva minute, apoi se 
amestecă cu 1 lingură de smân-
tână, 1 linguriţă cu miere şi un 
gălbenuş. Se bea câte 80-100 ml 
de 5-6 ori pe zi.

Aloe cu miere. Pentru 
prepararea acestui remediu e 
nevoie de 3 frunze de aloe,  care 
se pun la frigider pentru 3 zile. 
Ulterior, se pasează frunzele în 
maşina de tocat, se amestecă  
cu miere şi vin roşu în proporţii 
egale. Se administrează câte o 
lingură de 3 ori pe zi. Pentru re-

zultate mai bune, planta 
de aloe trebuie să aibă 
cel puţin 3 ani.

Inhalaţii cu ule-
iuri volatile. Pentru a 
calma tusea seacă, se 
toarnă 2-3 picături de 
ulei volatile de eucalipt, 
pin sau cimbru în apă 
fierbinte şi se inhalează 
aproximativ 10 minute. 
Această metodă este 
ideală şi pentru des-
fundarea căilor respira-
torii.  Se repetă proce-
dura în fiecare zi, până 
când simptomele se vor 
ameliora.

Tusea este un act de apărare a organismului 
împotriva bacteriilor sau a virusurilor care irită 

căile respiratorii. Tusea seacă poate fi provocată de 
răceli, alergii, substanţe iritante (fum de ţigară, praf, 
gaze de eşapament), bronhopneumopatie cronică 
obstructivă, astm sau chiar neoplasm pulmonar. 
Dacă tusea seacă persistă mai mult de 4 săptămâni 
şi este însoţită de mucozităţi verzui cu urme de 
sânge, trebuie să consulţi de urgenţă medicul. În 
cazul în care este vorba doar de o simplă răceală, 
vă puteţi trata cu remedii naturiste preparate în 
condiţii casnice.

Ceaiurile chinezești

* Răceală. Beţi ceai cald de 
tărie medie, combinat cu lapte. 
Are efect diuretic şi sudorific.

* Pleoape inflamate, con-
junctivite. Atunci când pătrund cor-
puri străine în ochi, spălaţi-i cu infuzie 
răcită de ceai verde, în amestec cu 
ceai negru.

* Deranjamente intesti-
nale. Luaţi jumătate de linguriţă 
de frunze uscate de ceai negru 
sau verde, mestecaţi-le mult timp, 
apoi înghiţiţi-le cu puţină apă. 
După 1-2 astfel de procedee, di-
areea va trece.

* Dureri de cap. Este su-
ficient să beţi o ceaşcă de ceai 
tare şi dulce. Ea conţine 0,05 g 
de cofeină, exact atât cât se află 
într-o pastilă antinevralgică.

* Întărirea dinţilor şi gingi-
ilor. Acţiunea ceaiului este ase-
mănătoare cu aceea a gumei de 
mestecat, dar el este mult mai 
folositor, deoarece este un produs 
natural.

* Dezinfectarea amigda-
lelor. Se clăteşte gura cu infuzie 
tare de ceai, după fiecare masă. 
Persoanele care consumă ceai 
verde suportă mai bine tot felul de 
iradieri.

* Dacă aveţi febră, nu se 
recomandă să beţi ceai fierbinte, 
deoarece temperatura poate să 
crească. De asemenea, nu se 
recomandă să luaţi medicamente 
cu ceai, deoarece acesta le scade 
eficacitatea. Ceaiul trebuie prepa-
rat proaspăt, în fiecare zi. Păstrat 
prea mult, în ceai se formează 
substanţe ce pot duce la deregla-
rea stomacului.

* Hipertonie. Dimineaţa, pe 
nemâncate, beţi o cană de ceai 

fierbinte cu lămâie şi o lingură de 
miere de albine.

* Dacă v-aţi fript limba 
gustând din mâncarea prea fier-
binte, luaţi în gură infuzie rece 
de ceai şi ţineţi-o pe limbă. Când 
se va încălzi, luaţi din nou o gură 
de infuzie rece, procedând astfel 
până când vă trece durerea.

* Dacă vă dor dinţii, luaţi 
în gură infuzie tare de ceai verde, 
în care adăugaţi câţiva căţei de 
usturoi pisaţi. Se ţine în gură câ-
teva minute.

* Bătrânii au capilarele 
fragile, şi pentru întărirea lor tre-
buie să bea ceai verde.

(Leacuri şi terapii)

Folosite în Chi-
na de mii de 

ani, ceaiul negru 
şi verde sunt, 
astăzi, cele mai 
preferate ceaiuri 
de pe întreg pă-
mântul. Dar, pe 
lângă calităţile lor 
gustative, ele au 
şi însuşiri curati-
ve remarcabile, 
pentru o mulţime 
de boli.  

S-a călătorit vara și majoritatea 
odihniștilor s-au întors din conce-

diu la serviciu. Aș vrea să accentuez 
că băile de soare uneori pot servi 
drept un factor de stimulare a apariți-
ei noilor formațiuni maligne. Între bo-
lile maligne ale pielii cel mai periculos 
și agresiv este melanomul. Dacă 
boala este depistată târziu, aceasta 
poate duce la final letal, doar mela-
nomul se dezvoltă și  repede trece în 
metastază. 



14 LC
Joi, 27 septembrie 2018 Diverse

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ 
Чернівецької міської ради оголошує конкурс 

по відбору експертів – суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення експертної оцінки 
комунального майна територіальної громади 

м.Чернівців для передачі в оренду
Лот 1 

Назва об'єкта
оцінки

Місцезнаходження 
об'єкта оцінки

Балансо-
утримувач

Мета 
проведення 
незалежної 

оцінки

Площа 
об'єкта 
оцінки

Нежитлове 
приміщення 
2 поверху

вул. Головна, 27 ДЖКГ для передачі 
в оренду

157,4

Нежитлове 
приміщення 
 2 поверху

вул. Героїв Майдану, 
97

ДЖКГ для передачі 
в оренду

53,4

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість 
робіт, що пропонується  – до 1800 грн. 

Лот 2 

Назва об'єкта 
оцінки

Місцезнаходження 
об'єкта оцінки

Балансо-
утримувач

Мета 
проведення 
незалежної 

оцінки

Площа 
об'єкта 
оцінки

Нежитлове 
приміщення 
1 поверху

вул. Заньковецької,  
4 (не підлягає 
приватизації)

ДЖКГ для передачі в 
оренду

78,70

Нежитлове 
приміщення 
3 поверху

вул.Руська, 6 ДЖКГ для передачі в 
оренду

15,48

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість 
робіт, що пропонується  – до 1500 грн.

 Конкурсна документація подається до департаменту економіки міської ради не пізніше 
ніж за три робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності 
їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається. 

Претенденти подають замовнику конкурсну документацію з описом підтвердних 
документів. Конкурсна документація претендента складається із: 

– підтвердних документів; 
– конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, а також строку виконання 

робіт (у календарних днях), підписаної претендентом і скріпленої печаткою (у разі її 
наявності) та запечатаної в окремому конверті.        

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
належать: 

• заява на участь у конкурсі відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 
формою; 

• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

• копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; 

• інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо) 
за встановленою формою. 

В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконаних звітів про експертну 
оцінку об’єктів оренди, експерт доопрацьовує звіт про оцінку майна. 

Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в департаменті економіки 
Чернівецької міської ради) проводить оцінювач. 

Заяви приймаються з 21.09.2018р. по 04.10.2018р. (включно) за адресою:  58008, 
м.Чернівці, вул. О.Кобилянської, 3  (каб. №20, 26)  департамент економіки Чернівецької 
міської ради.  

Конкурс відбудеться 09.10.2018 року о 15.00 год. в приміщенні департаменту економіки 
міської ради (вул. О.Кобилянської, 3, каб. 2). 

Більш детальну інформацію про конкурс, перелік необхідних документів та бланки 
заяв на участь в конкурсі, можна отримати в  департаменті економіки міської ради 
вул. О.Кобилянської, 3 (каб.№20, 26) та за тел. 52-42-59, 52-63-17.

BERBECUL. Începi această săptămână, 
împărţind obligațiile care țin de serviciu și cele 
de mariaj. Ai ocazia să primești susținere ve-
nită din partea unor prieteni.  În a doua parte 
a acestei săptămâni va trebui să dai dovadă 
de mai multă prudență în relația de cuplu. La 

sfârșitul acestei săptămâni este momentul în care poți 
concretiza unele idei. Va trebui să te îngrijești mai mult de 
propria sănătate. 

TAURUL.  Putem să vorbim despre o pe-
rioadă destul de contradictorie, în plan senti-
mental. Primești tot felul de mesaje pozitive din 
partea persoanei iubite.  Începi această săptă-
mână fiind preocupat de carieră. La locul de 
muncă se pot produce schimbări neașteptate. 

La sfârșitul acestei perioade încerci să te relaxezi, să vezi 
partea frumoasă a vieții, în pofida problemelor de natură 
sentimentală. 

GEMENII.  Începutul acestei săptămâni 
pare destul de promițător, la capitolul relațiilor. 
Relația cu persoana iubită nu pare a fi de bun 
augur, îndeosebi în partea a doua a acestei 
săptămâni. Este important să găsești o cale 
de a-ți exprima dorințele, sentimentele într-o 

formă în care să te poți face înțeles.  La sfârșitul acestei 
săptămâni ai ocazia să faci o achiziție sau o schimbare 
importantă, legată de casă.  

RACUL.  Încă de la începutul săptămânii 
ai ocazia să te bucuri de o atenție venită din 
partea partenerului de viață sau un eventual 
câștig de pe urma unui  parteneriat. Te mobili-
zezi cu greu, atunci când vine vorba despre re-
alizarea unor sarcini de lucru simțindu-te de-a 

dreptul epuizat. Este necesar să găsești un echilibru între 
obligațiile de serviciu și cele care țin de casă, familie. 

LEUL.  În această perioadă e favorizată re-
lația de mariaj având șansa de a te bucura de 
susținerea partenerului de viață. Va trebui să 
acorzi o atenție deosebită serviciului, studiilor. 
În relația de mariaj apar conflicte, răsturnări de 
situație. Ceva te-a rănit profund și nu poți trece 

peste aceasta.  La sfârșitul perioadei este momentul să te 
mobilizezi în strategiile legate de carieră. 

FECIOARA.  Ești plin de dinamism, ho-
tărâre, ai capacitatea de a te dedica realizării 
unui țel măreț. Lucrurile sunt destul de favo-
rabile la locul de muncă bucurându-te de o 
mai bună colaborare în cadrul colectivului de 
lucru.  Este posibil să apară unele modificări 

neplăcute, legate de un contract de muncă, o negociere în 
care sunt implicați bani. La sfârșitul acestei săptămâni ai 
ocazia să faci o călătorie reușită. 

BALANŢA. Vei reuși să rezolvi cu bine 
anumite probleme care țin de locul de mun-
că.  Ar trebui să te pregătești pentru a porni pe 
un drum nou, fie că vorbim despre relația de 
mariaj, de afaceri sau despre locul de muncă. 
Ești într-o stare de oarecare confuzie, nu știi 

ce anume te poate aștepta la capătul acestui drum. La 
sfârșitul acestei săptămâni ai ocazia să trăiești o relație de 
dragoste, departe de ochii iscoditori ai lumii. 

SCORPIONUL.  În ciuda răsturnărilor de 
situație care vizează locul de muncă, relația cu 
colegii, se pare că Domnul îți întinde o mână 
de ajutor și te salvează din situațiile neplăcute.  
Este recomandat să descoperi ce anume se 
află în spatele unor bârfe, mai ales atunci când 

vorbim despre un parteneriat, o afacere. Spre sfârșitul 
acestei săptămâni te poți aștepta la probleme venite din 
partea unor prieteni. Este bine să profiți de beneficiile care 
pot veni prin intermediul unor noi colaborări. 

SĂGETĂTORUL.  Starea de spontanei-
tate, umanismul și originalitatea de care dai 
dovadă la începutul acestei săptămâni te pot 
scoate dintr-o confruntare la serviciu.  Putem 
să vorbim despre multă agitație, conversații, 
contracte pe care trebuie să le închei.  Este 

posibil ca cei din jur să considere că eşti mult mai încăpă-
țânat decât în realitate. Pe la mijlocul perioadei analizate 
este posibil să rupi definitiv anumite relații de afaceri. 

CAPRICORNUL.  Sunt favorizate acum 
colaborarea cu persoane aflate în străinătate. 
Dai dovadă de mai multă diplomație reușind 
să fii un bun negociator. Ai mult de lucru la  
serviciu, totul este să te concentrezi pe ceea 
ce ai de terminat urgent. Detașează-te de ori-

ce alte preocupări. La sfârșitul perioadei în discuție lucru-
rile care țin de casă sunt favorizate, familia este pe primul 
plan. Va trebui să dai dovadă de atenție în călătoriile pe 
care le faci.

VĂRSĂTORUL.  Începi această săptămâ-
nă cu o stare de încredere în propria persoană, 
în capacitatea de a duce până la capăt ceea ce 
ți-ai propus.  Se recomandă  să nu iei decizii 
impulsive. Se îmbunătățesc oarecum lucrurile, 
la capitolul finanțe, susținere materială. Spre 

sfârșitul acestei săptămâni se cere prudență în relațiile 
intime cu sexul opus. Este posibil să ajungi la discuții în 
contradictoriu, certuri. 

PEŞTII.  Chiar dacă este doar începutul 
săptămânii, simți nevoia de a te odihni, de a 
acorda mai multă atenție propriei persoane. Ai 
ocazia acum să observi lucruri care păreau a 
fi, până de curând, lipsite de importanță. Ești 
destul de nemulțumit, atunci când vine vorba 

despre bani. Pot să apară tot felul de probleme, nemul-
țumiri venite ca urmare a unor cheltuieli neașteptate. În 
relaţia de mariaj pot să apară  unele discuții, neplăceri. 

HOROSCOP
1-7.09.2018
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Recent şi-a sărbătorit 
ziua de naştere doamna

 Valentina
GRIȘCO-TOPOREŢ, 

învăţătoare la clasele 
primare la Gimnaziul nr. 
6 „Alexandru cel Bun” din 
Cernăuţi. 

Pedagog cu har deo-
sebit, doamna Valentina a 
îndrumat pe calea ştiinţei 
de carte un număr mare de 
elevi, care întotdeauna îşi 
amintesc despre prima lor învăţătoare cu profundă re-
cunoştinţă şi stimă, găsind pentru a-şi exprima aceste 
sentimente cele mai frumoase şi sincere cuvinte. 

Cu prilejul acestui important eveniment din viaţa 
doamnei Valentina, colegii de serviciu, elevii clasei întăi 
și a cincea împreună cu părinţii lor îi adresează  urări 
de bine şi sănătate, să-i fie destinul la fel de bogat şi 
darnic ca acest splendid anotimp, să-i fie răsplătită din 
plin străduinţa, răbdarea, bunătatea, omenia – calităţi 
cu care este înzestrat un adevărat pedagog. 

La mulţi ani şi toţi buni!

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumnea-

voastră să apară la timp, Vă rugăm să le expediaţi pe 
adresa redacţiei până în ziua de marţi a săptămânii 
de apariţie a ziarului, indicând şi datele de contact 
(numărul de telefon şi E-mail) pentru a clarifica mai 
multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

La 26 septembrie, 
în preajma marii sărbă-
tori creştine – Înălţarea 
Sfintei Cruci, şi-a sărbă-
torit ziua de naştere cu-
cernicul părinte, 

Dimitrie
POPESCU,

originar din satul Ciu-
dei, raionul Storojineţ, 
care serveşte altarul la 
vestita Lavră Pecerska 
din Kiev. Prin cuvântul său preoţesc el îi adună 
în faţa altarului pe românii din capitala Ucrainei, 
oficiind serviciul divin în graiul lor matern. 

Cu prilejul zilei de naştere, enoriaşii români de 
la Lavra Pecerska din Kiev îi doresc părintelui Di-
mitrie sănătate, râvnă în credinţa cea adevărată 
şi să fie şi în continuare un duhovnic înţelept  şi 
fidel credinţei ortodoxe. 

La mulţi ani!

Încă un an plin de parfumul bunelor 
speranțe și vise a bătut la poarta sufletului  
doamnei

Vera 
ȘAPCĂ-VERBIŢCHI

din satul Iordăneşti, raionul Hliboca.  
La frumoasa zi aniversară din floarea vieţii, 
când anotimpul roadelor şi al realizărilor a 
intrat cu adevărat în drepturile sale, este 
felicitată cu căldură de către soţul Mihai, 
fiica Alexandra, părinţii Valentina şi Dumitru, fratele Vlad, părin-
ţii-socri, Marina şi Nicolae, finii de cununie, Ana-Maria şi Ilie, finuța 
de botez Maria Magdalena, naşii de cununie, de bunicile Viorica 
şi Ana, bunicul Vasile, de prieteni şi rude, care vin să-i ureze tot 
binele de pe acest pământ şi s-o asigure de toată dragostea lor. 

Draga noastră!
Zilele de naștere sunt pline de amintirile anului trecut, fericirile 

prezentului și speranța viitorului. Sperăm ca toate acestea să facă 
un complet reușit. Îți dorim ca noul an din viața ta să-ți aducă multă 
fericire și împliniri. 

Ești mămică, ești soție,/ A părinților mândrie, 
Pentru soț – prietenă aleasă/ Şi o bucurie-n casă. 
Ești cuminte și frumoasă,/ O femeie drăgăstoasă.
Tu ești caldă ca un soare/ Cu privire sclipitoare,
Ca o floare parfumată,/ Gingașă și minunată.
Meriți ca să fii iubită,/ Adorată, prețuită.
Să trăiești o viață plină/ De-mpliniri și de lumină.

Sănătate, baftă, bani/ Și un sincer „La mulți ani!”.

Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri 
Înălțarea Sfintei Cruci  sau Ziua Crucii este prăznuită pe 14 septembrie (stil nou) și pe 27 septembrie (stil vechi)

Ziua Crucii, aşa cum se numeşte sărbă-
toarea în popor, este cinstită prin post, prin 
rugăciune şi prin praznice. Credincioşii pos-

tesc pentru sănătatea familiei, pentru spor 
şi pentru ca bunăstarea să se păstreze în 
casele lor. În această zi nu se mănâncă 
usturoi, nuci, prune sau pepeni, alimente al 
căror miez se aseamănă cu crucea.

TRADIŢII ȘI OBICEIURI
*Această sărbătoare împărătească, așa 

cum se numește în popor, Ziua Crucii, este 
sărbătorită prin post, dar se acordă dezle-

gare la ulei și vin.
*În unele zone viticole începe 

culesul viilor. Aici se mai păstrea-
ză obiceiul ca preotul parohiei să 
sfinţească via şi butoaiele cu vin, 
pentru ca şi în anul viitor gospo-
darul să se bucure de o recoltă 
bogată.

* Strugurii din ultima tufă de 
vie nu se culeg; ei sunt păstraţi 
ca ofrandă pentru păsările cerului 
şi de aceea se numesc în limbaj 
popular „Strugurii lui Dumnezeu”. 
În podgorii se fac focuri şi podgo-
renii sărbătoresc rodul noii recolte 
cu bucate alese, cu muzică şi bă-
utură.

* În această zi se bat nucii în 
gospodăriile în care ritualul nu a 
fost împlinit de Sfânta Măria Mică. 
Tot acum, se adună din păduri şi 
ramurile de alun. Tradiţia spune că 
atunci când sunt recoltate în Ziua 
Crucii, ramurile acestea primesc 
puteri miraculoase şi sunt unelte 
folositoare fântânarilor care vor să 
depisteze noi izvoare subterane.

* În această zi se sfinţesc 
plantele magice.  În tradiţia popu-
lară, frunzele şi florile de busuioc, 
menta, maghiranul şi cimbrul sunt 
plante magice şi se sfinţesc la biserică, iar 
în timpul slujbei se păstrează lângă cruce.

* Florile de busuioc sfințit alină dureri-

le. În mediul rural, cu crenguţe de busuioc 
aprinse se afumă bolnavii de friguri. Busu-
iocul se pune şi în vasele cu apă pentru pă-

sări, în perioada epidemiilor pentru a le 
ocroti de boală.

 
PROGNOZE 

METEOROLOGICE
Prognozele meteorologice din vechi-

me pentru Ziua Crucii sunt verificate în 
timp: când cocorii se pregătesc de ple-
care este un semn că va fi vreme rece.

Dacă tună în această zi, va fi o toam-
nă lungă. În schimb, dacă se adună un 
cârd de ciori gălăgioase, va  cădea bru-
ma.

Înainte de Ziua Crucii nu este bine să 
se culeagă călinele, pentru că, în acest 
caz,  în ajunul sărbătorii ca fi o noapte 
rece.

*Ziua Crucii vesteşte că vara s-a 
sfârşit şi toamna intră în drepturile sale.

PREGĂTIŢI UN 
TALISMAN NOROCOS

Monedele sfinţite azi și păstrate în 
portmoneu, alături de o cruciuliţă (chiar 
dacă este şi de carton) aduc belşug şi 
spor în munca de fiecare zi.

* În tradiţia populară, Ziua Înălţă-
rii Sfintei Cruci reprezintă momentul în 
care pământul se închide în preajma ier-

nii, luând cu sine insectele şi şerpii.

În calendarul popu-
lar, sărbătoarea este 

numită Cârstovul Viilor 
(pentru că atunci începe 
culesul viilor) şi Ziua 
Şarpelui. Prin tradiţie, 
se crede că, din această 
zi, şerpii şi toate reptile-
le se adăpostesc în as-
cunzişuri subterane şi 
hibernează timp de şase 
luni, până în primăvara 
următoare. 

Zilele acestea a încetat să bată inima directorului Complexului Instructiv-Educativ din 
Târnauca, raionul Herţa, 

Iacob POSTEUCĂ. 
A plecat în lumea veşniciei nu cu mult după marea sărbătoare a satului – darea în ex-

ploatare a noii clădiri a şcolii, pe care el, director cu înaltul simţ al răspunderii, 
o considera o realizare deosebită a eforturilor depuse. A căzut ca un oştean 
– la datorie şi cu conştiinţa împăcată  că a lăsat o urmă pe pământ… O urmă 
frumoasă şi amintiri senine... 

Colectivul redacţiei ziarului „Libertatea Cuvântului”, publicaţie pe care el, 
Iacob Posteucă, a îndrăgit-o, exprimă profunde condoleanţe familiei îndure-
rate. 

Fie-i ţărâna uşoară şi să-l aibă Bunul Dumnezeu în dreapta Sa! 

Satele bucovinene sunt mândre nu numai cu câmpii și livezi, cu crânguri și pă-
duri fermecătoare, dar și cu oameni de omenie, frumoși, blânzi, săritori la nevoie și la 
bucurii. Așa este și doamna

Maria
CAPTARI,

fostă învățătoare de clasele primare a Şcolii medii din satul Costiceni, raionul Noua 
Suliță, care la 27 septembrie îşi  marchează onorabilul jubileu de 80 de ani. 

Doamna Maria este un pedagog prin vocaţie, care a instruit şi a educat aproximativ 
jumătate din copiii satului.

În această zi minunată din viața dumneaei, toți cei dragi sufletului și inimii – feciorul 
Victor împreună cu soția Rodica, fiica Ludmila, nepoții și strănepoții, se  adună la masa 
de sărbătoare, aducându-i în dar calde felicitări și toate florile acestui minunat anotimp. 

Cu acest frumos prilej, cu respect și recunoștință, cu înaltă prețuire o felicită și ne-
poata Iulia, împreună cu soțul Călin, precum și familia dumneaei, urându-i  tot binele 
din lume, sănătate, bunăstare, tihnă sufletească, bătrânețe ușoară, ani frumoși cu zile 
senine, bucurie de la copiii scumpi şi dragi.

Fie ca această zi de toamnă, cu soare luminos, să-i încălzească şi în viitor inima, 
bunătatea sufletului ei cald și întreaga ei familie.

Un veac întreg s-aveți parte
De belșug și sănătate,
Nicicând să nu știți durere
Să vă dea Domnul mângâiere.
Să vă fie viața plină
De har, tihnă și lumină,
Toți în jur să vă iubească,
Succesul, binele, norocul
Peste tot vă însoțească.
Vă stimăm și vă iubim,
Pentru toate vă mulțumim.
        La mulţi ani,
     bogaţi în toate!
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Părinții actriței au locuit în capitala Mol-
dovei, Chișinău. În 1978, cu trei ani înainte 
de nașterea fiicei lor, ei s-au mutat în Isra-
el, unde s-a născut Natalie. Despre bunica 
ei, originară din Basarabia, Natalie spune că 
a fost foarte frumoasă și foarte „specială”, 
deoarece avea legături cu serviciile secrete 
britanice, a călătorit foarte mult, iar fotogra-
fia bunicii actrița o păstrează cu sfințenie.

Primul său rol l-a avut în anul 1994, în fil-
mul franțuzesc Léon. Rolul care a făcut-o 
celebră a fost cel interpretat în trilogia Star 
Wars. În 2005 a fost nominalizată pentru pri-
ma oară la Premiile Golden Globe, premiu 
pe care l-a și câștigat. Pentru rolul din filmul 
„V for Vendetta” a trebuit să se dezică de pă-
ru-i bogat. A jucat rolurile principale în dra-
mele istorice „Goya's Ghosts” (2006) și „The 
Other Boleyn Girl” (2008). În mai 2008 a fost 
cel mai tânăr membru al juriului Festivalului 
de Film de la Cannes. În 2011 a câștigat Pre-
miul Oscar și Globul de Aur  pentru cea mai 
bună actriță într-un rol principal. 

În iulie 2013, Natalie a debutat ca regi-
zor, primul ei film bazat pe cartea scriitorului 
Amos Oz „Povestea dragostei și întunericu-
lui", unde Natalie a jucat și rolul principal, iar 
în 2016 apare filmul „Jane ia arma în mâi-
ni”. În 2017 Natalie Portman apare în filmul 
„Cântec după cântec”, iar în 2018 joacă unul 
din rolurile principale în „Annihilation”, un film 
fantastic care a evoluat cu succes în SUA.

În timpul filmărilor l-a cunoscut și s-a în-
drăgostit de coregraful Benjamin Millepied, 
cu care s-a logodit și cu care are doi copii.

Vedete de la Hollywood cu origini
moldovenești
Vedetele americane 

adesea descind din 
imigranţi din fosta Uniune 
Sovietică. În Moldova îşi 
regăsesc originile unele 
dintre cele mai apreciate 
staruri de la Hollywood. 
Printre acestea este  ac-
triţa Natalie PORTMAN.


